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Introductie 

Er is een bekend gezegde dat zegt: geen twee 
kapiteins op één schip. Daarom zien we dat hier 
op aarde, een bedrijf één Algemeen Directeur 
(CEO) heeft, een school één directeur en een 
kerk heeft één hoofdpastoor. Vaak zijn mensen 
die geroepen en gekozen zijn als leiders, zowel 
in het bedrijfsleven als in gemeentelijke verband, 
geneigd om te functioneren vanuit een 
controlerende en bijna manipulerende houding. 
Dit heeft meestal niets te maken met de manier 
waarop ze willen werken, maar met angst voor 
het falen als leider, en vanwege de bolwerken en 
trucs van de religieuze geest, welke probeert om 
de leiders en hun goddelijke mandaat te 
vernietigen. 

De leider die functioneert en werkt vanuit de 
kennis van wie hij of zij is in Christus, heeft niets 
te vrezen. Velen weten dit, maar de manier 
waarop zij anderen begeleiden en leiderschap 
uitoefenen in de praktijk, weergeeft niet het 
voorgenoemde.  
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Dit boekje is bedoeld als een helpende hand voor 
jou, de leider, voor die momenten waarop je je 
opnieuw moet bezinnen op jouw roeping als 
leider. 

De Bijbel leert ons dat velen zijn geroepen, maar 
dat enkelen zijn gekozen. Beste leider, opdat jij 
kan functioneren en handelen als de leider wie 
God geroepen en gekozen heeft, moet jij je 
continue blijven herinneren wie je in Christus 
bent.



11 

Geroepen als leider 

Een leider zijn, betekent het dragen van een last 
die niet weggaat of 's nachts verdwijnt. Jezus had 
een verantwoordelijkheid die alleen Hij kon 
dragen.  Alleen Hij was daarvoor gezalfd. Kunt 
u zich voorstellen wat er zou zijn gebeurd als een
mens zuiver van vlees en bloed alle
beproevingen en martelingen moest doorlopen
waar Jezus doorheen ging? Zo is het ook in het
geval van leiderschap. Gezien worden in de ogen
van de mens als een leider lijkt en voelt aan als
interessant, maar de belangrijkste vraag is, kan
ik de last dragen die de positie met zich
meebrengt?

Als u door God als leider bent geroepen en 
gezalfd, zal al de last die de positie met zich 
meebrengt, aanvoelen als een lichte veer, want 
Jezus zal Degene zijn die het gewicht voor je 
draagt.  Jezus zei: "…Neem mijn juk…want mijn 
juk is zacht en mijn last is licht".  
(Mattheüs 11:29-30, NBV)  

Het belangrijkste is om je te laten leiden door de 
Heer en dat Hij jou laat zien op welk gebied je 
bent geroepen om te leiden.   
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Het zou kunnen zijn in het bedrijfsleven, de 
bediening, familie, politiek, of iets anders. Wees 
de leider waarvoor God je geroepen heeft.  

Gebed 

Heer, U die mij als leider heeft geroepen, U 
nodig ik uit om in controle te zijn over mijn 
proces. Ik geef toe dat ik het niet alleen aankan. 
Sommige processen en situaties lijken vreemd, 
en soms betwijfel ik of het met U te maken heeft. 
Soms denk ik dat U het niet bent, maar ik moet 
nogmaals toegeven dat Uw wegen niet mijn 
wegen zijn. 

Jezus, help me in het proces van het begrijpen 
dat ik gevormd moet worden voor de niveaus 
van gezag dat de Vader aan mij wil 
toevertrouwen. Here, Uw Woord leert mij dat er 
een tijd is voor alles, daarom weet ik dat er een 
tijd is om gevormd te worden tot de vaas dat U 
wilt dat ik ben. Daarom, weet ik ook dat het 
moment komt waarop de vaas klaar zal zijn en 
gebruikt zal worden voor Uw glorie en eer. Here, 
leid me door het vormingsproces heen en ook 
door wat daarna komt, opdat ik, de vaas, de vorm 
kan aanhouden die U eraan heeft gegeven. 
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Ik dank U, Vader, dat U alle angst voor 
mislukking als leider van mij weghaalt en dat U 
mij bij elke stap op deze weg begeleidt.  
Heilige Geest, ik nodig U uit om iedere dag aan 
mijn zijde te blijven in de Naam van Jezus 
Christus, Amen. 

Schriftgedeeltes 

Prediker 3:1; 2 Timotheüs 4:7-8; 1 Petrus 5: 1-5 
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